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Abstract 
The present study is a semi-experimental study with two controls and experimental groups 
and a pretest-posttest design. The statistical population includes all 10th grade female students 
in the math lesson of the public schools of Bushehr; there were as many as 1178 students in 
the statistical yearbook of 2017-2018. Given the high number of the statistical population, as 
many as 280 students from one district of Bushehr were selected as the statistical population. 
The sampling method multistage clustered. After holding the entrance exam, as many as 80 
students being at the same level in math (for achieving the homogeneity of the statistical 
sample) were randomly selected as the research samples. The data collection tools of the 
present study include two researchers-made questionnaires of high levels of learning and 
motivation in math lesson as well as holding pretest and posttest of math both before and 
after implementing functional assessment. Analysis of covariance was used for analyzing the 
collected data. The results of the present study indicate that implementing functional 
assessment has been effective on high levels of learning and motivation in the math lesson 
among 10th grade female students of public schools in Bushehr. 
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بررسی تأثیر اجرای سنجش عملکردی بر سطوح باالی یادگیری و 

 ل کاربردی انگیزش در درس ریاضی و ارائة مد

 آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم()مورد مطالعه: دانش

 3امیریفاطمه سادات شاه، 2مژده افشار کرمانی، 1احمد شاهورانی سمنانی

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشیار، گروه آموزش ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران .1

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار، گروه آموزش ریاضی، .2

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهراندانشجوی دکتری آموزش ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران. 3

 (02/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 26/06/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

 هدف نظر از و آزمونپس و آزمونپیش از استفاده و کنترل گروه یک و آزمایش روهگ یک با تجربیروش نیمه نوع حاضر، از تحقیق
 شهرستان دولتی مدارس در ریاضی درس در دهم پایة دوم متوسطة دختر آموزاندانش حاضر، کلیة تحقیق جامعة آماری است. کاربردی

 از نفر 280 تعداد این بین از آماری جامعه کثرت جهت به. است نفر 1178 تعداد 1396 سال سالنامة آماری اساس بر هاآن تعداد که بوشهر
 به تحقیق این در گیرینمونه روش. در نظر گرفته شد آماری جامعة عنوان به را بوشهر شهرستان از منطقه یک در را آموزاندانش این

 ریاضی درس در همگی که آموزاندانش ینا از نفر 80 ورودی آزمون برگزاری از پس که است ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش
 چهار در تصادفی سپس، به صورت. شدند انتخاب تحقیق نمونة عنوان آماری، به نمونة همگنی و بودند، به دلیل همسانی سطح یک در

 ساخته سطوحمحقق پرسشنامة دو حاضر تحقیق در هاداده گردآوری ابزار. شدند گمارده شاهد و آزمایش هایگروه قالب در نفره 20 کالس
 سنجش دورة اجرای از بعد و قبل در ریاضی آزمونپس و آزمونپیش آزمون برگزاری و ریاضی درس در انگیزش و یادگیری باالی

 اجرای داد نشان پژوهش شد نتایج استفاده کوواریانس تحلیل آزمون شده، ازآوریجمع هایداده و تحلیل تجزیه برای. است عملکردی
 شهرستان دولتی مدارس دهم پایة دوم متوسطة دختر آموزاندانش ریاضی درس در و انگیزش یادگیری باالی سطوح بر یعملکرد سنجش

 .است بوشهر مؤثر

  انگیزش، درس ریاضی، سنجش عملکردی، یادگیری.: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

برانگیز جدی سؤال های سنتی در مدارس و سایر مؤسسات آموزشی به طوردر دو دهة اخیر، ارزیابی

شده، بر عدم کفایت امتحانات سنتی و تأثیری است که بر روند بوده است. تمرکز انتقادهای مطرح

آموزش برای آمادگی شرکت در این امتحانات دارد. انتقادها بر این اساس بنا شده است که شکل 

انتقادی، دانش ماندگار و  تواند ضامن یادگیری با کیفیت و عمیق، توسعة تفکرها نمیرایج ارزیابی

های یادگیری نتیجه و برآیند آموزش(. 47، ص1390یادگیری در طول عمر باشد )کیامنش، 

شده یا تجربی که بر اثر تمرین یا بازخورد مستمر در فرد نهادینه و نمود بیرونی در رفتار ریزیبرنامه

 ،1386مشایخ، ) گیری استو اندازه چنین یادگیری با استفاده از ابزارهای مناسب قابل سنجش .دارد

( 10۲0) 1، مربوط به اندرسون و کراتهولی یادگیریبه تفکر سطوح باال کردیرو نیتریکل. (78ص

 د.نکنیم میتقس« انتقال یبرا یریادگی»و « یآورادی یبرا یریادگی» ةرا به دو دست یریادگیاست که 

 هیتجز» یعنیبلوم هستند؛  یبندطبقه ییداف نهاهمان اه یریادگینظر معلمان، تفکر سطوح باال و  از

، ۲برایانت) یابیو ارزش« لیو تحل هیتجز»تر، یمیبه زبان قد ای« ندیآفر»و « یابیارزش» ،«لیو تحل

های جدید در ارزشیابی بر این فرض استوار هستند که یک هدف مهم انتخاب(. 43-48صص ،۲010

های گیری ویژگیزان است و فقط در حد اندازهآموسنجش، اصالح یادگیری و سنجش رشد دانش

کسب شده نیست. این سنجش در صدد است که شواهدی دال بر پیدایش تحول و پیشرفت را 

آموز است و نه سنجش عملکردهای گزارش دهد. همچنین، در پی تشخیص تحول حقیقی در دانش

( نیز ۲000ردهای ریاضی آمریکا )آموزان(. به عالوه، در اصول و استاندانسبی )نسبت به سایر دانش

آموزان باشد و به آن معنا است که اظهار شده است که ارزشیابی، باید حامی فرایند یادگیری دانش

آموزان و هم به ارزشیابی، عالوه بر کمک به یادگیری ریاضی، باید اطالعات مفیدی را هم به دانش

ین شاخص و الگوی سنجش عملکرد، ترمهم(. 67-85، صص139۲معلمان عرضه کند )دادستان، 

کند تا اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می ةهای عملکردی است. بدنآزمون

راه حلی  و از او بخواهد ردهمشکلی مواجه ک یا ممکن است او را با ،آموز در آن درگیر شوددانش
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و تبدیل او به یک فراگیر فعال باعث آموز آموزشی دانش ةد. تلفیق تکالیف عملی در برنامکنارائه 

 عاملیانگیزش . به دست آوردالزم برای مشارکت در فرایند یادگیری را  ششود تا رغبت و انگیزمی

کند به کجا باید دارد و تعیین میدارد؛ در حال پیش رفتن نگه میمیاست که فرد را به پیش رفتن وا

کند و در جهت دانند که رفتار شخص را تحریک میشناسان، انگیزش را عامل درونی میروان .رفت

های سنجش واقعی سنجش عملکردی در گروه روش. دکندهد و آن را هماهنگ میمعیّن سوق می

های یادگیری یندها و فرآوردهاهای عملکردی فریا اصیل قرار دارد. در سنجش عملکردی یا آزمون

توانند معلمان می(. 451-50۲، صص۲010، 1ریچپینت)شوند آموزان به طور مستقیم سنجش میدانش

های ها و مهارتهای شناختی پیچیده، نگرشهای عملکردی برای سنجش یادگیریاز آزمون

اجتماعی در موضوعات مختلف تحصیلی مانند علوم، ریاضی، تعلیمات اجتماعی استفاده کنند. برای 

ه در آن رفتار یادگیرندگان را به طور مستقیم هایی را تدارك ببینند کاین منظور معلمان باید موقعیت

 های نسبتا  این روش، سنجش پیشرفت رکید و توجه بأت ةد. یکی از دالیل عمدکننمشاهده و سنجش 

های آموزش و پرورش بوده است. در شناسی شناختی و تأثیر چشمگیر آن بر جریانتازه در روان

شناسی شناختی در کالس درس نیاز به تشویق و نروزافزون به استفاده از اصول روا ةعالق ،واقع

 ،۲)گاگنن و کولیهای تفکر انتقادی را سبب شده است یندهای عالی فکری و مهارتاپرورش فر

های شناختی سطح باال و تکالیف سنجش عملکردی امکان سنجش مهارت( 68-71، صص۲011

ریاضی حل مساله فراهم آورده است.  های کالمی وعملکردی مهم مانند توانایی نوشتن، ایجاد ارتباط

رسد، دارای ماهیتی است که کاربرد این ایده )سنجش برای یادگیری( در آن، بسیار مناسب به نظر می

ها را توان به طور واضح و صریح تعریف کرد و خصوصیات آنزیرا بیشتر مفاهیم ریاضی را می

تر از موضوعاتی است که از تعریف مشخص کرد. بنابراین، سنجش اهداف مفاهیم ریاضی، آسان

تر متوجه بودن اهداف، سریعآموزان با توجه به روشنتری برخوردارند. بنابراین، دانشنسبی با عمومی

اند یا خیر )قورجیان، شوند که چه چیزی را باید یاد بگیرند و قضاوت کنند که آن چیز را یاد گرفتهمی

ترین ی آموزش ریاضیات و علوم از مهمترین و بزرگالمللی روندها(. مطالعة بین86، ص1394
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المللی ارزشیابی مطالعات تطبیقی در قلمرو ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که زیر نظر انجمن بین

یک ارزیابی در حوزه آموزش ریاضیات و علوم پایة چهارم  1شود. تیمزاجرا میپیشرفت تحصیلی 

طالعات به دست آمده از این گونه اطالعات، منبع مهم و ها و اابتدایی و پایة هشتم است و یافته

های آموزشی کشورها در مقیاس ملی کننده برای کشف و شناسایی نقاط ضعف و قوت نظامتعیین

یادگیری است. با مروری  -و بین المللی و ارائه راهکارهای علمی و موثر در بهبود فرآیند یاددهی

شود که هر زمان، آموزان ایران نیز مشخص میبر عملکرد دانش ۲بر چگونگی تأثیر نتایج تیمز و پرلز

اصالحات و تغییرات به صورت معنادار و هدفمند بر اساس نتایج تیمز و پرلز رخ داده است، بازتاب 

مثبت این تغییرات در دورة بعدی مشاهده شده است، اما از آنجا که دربارة ریاضیات )هر دو پایة 

خص و مرتبط با نتایج تیمز و پرلز صورت نگرفته است، نه تنها بهبودی چهارم و هشتم( اقدام مش

آموزان با کاهش همراه بوده است )الن حاصل نشده است، بلکه در برخی موارد روند عملکرد دانش

های آموزان ایران در درسدهد عملکرد دانشها نشان می(. در همین زمینه، گزارش۲006، 3و ریچارد

تر از میانگین و های تیمز و پرلز همواره پایینو سواد خواندن در همة دورهعلوم و ریاضیات، 

کنندة منطقه )بدون درنظرگرفتن روند المللی بوده و در مقایسه با برخی کشورهای شرکتبین

کننده است. نگران 1404انداز تر است که این امر با توجه به انتظارات سند چشمعملکرد( پایین

، ۲010، 5کند )پیکیانوحل رویکرد سنجش عملکردی را در پنج مرحلة زیر خالصه می، مرا4استیگینز

 (:505-515صص

 آزمون گام اول: اجرای پیش

 گام دوم: تحلیل نتایج 

 گام سوم: مقدمات اجرای روش 

 گام چهارم: اجرای روش 

 گام پنجم: بازخورد 
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های شناختی اندرسون، هدف دهی مفهومی ابعاد دانش و فرایند( با سازمان۲006استیگنز )

 بندی کرد. یادگیری را در چهار طبقة دانش، استدالل، مهارت، و تولیدات تقسیم

ها، روابط میان عناصر ساخت ها و روشحوزة دانش به اطالعاتی جزئی و کلی دربارة واقعیت

ری در حوزة های مربوط به موضوعات اشاره دارد. اهداف یادگیکلی، چگونگی انجام کارها و مهارت

دانش با افعالی چون بداند، فهرست کند، یادآوری کند، فرایند را بداند، با روش آشنا باشد و امثالهم 

ها و همراه است. حوزة استدالل به توانایی معنادادن به امور و استخراج منطقی نتایج از واقعیت

در حل مسأله نقش بسیار مهمی ها اشاره دارد. استدالل )اصول کلی( یا وارسی منطقی نتایج واقعیت

کاربستن دانش و استدالل در یک مراتب یک عمل یا بهها به اجرای سلسلهکند. حوزة مهارتایفا می

استفاده »، «به کار بندد»، «اجرا کند»فعالیت معین اشاره دارد. هدف یادگیری مهارت با افعالی مانند 

ل، آفریدن دانش جدید به همراه تحلیل دانش ، همراه است. حوزة تولید به آفریدن یک محصو«کند

ها یا خلق یک راه حل و مهارت و الگو اشاره دارد. با حوزة هدف یادگیری تولید افعالی و واقعیت

چون، یک جدول یا نمودار خلق کند، اطالعات جدیدی درست کند، داستان جدیدی بنویسد و 

. نارضایتی والدین و معلمان از نمرة (95-115، صص1393گزارش تحلیلی تولید کند )اکبرزاده، 

آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم شهرستان بوشهر ما را بر آن داشت تا در این درس ریاضی دانش

گرفته دالیل زیادی برای عدم موفقیت زمینه به تحقیق بپردازیم. بر اساس مطالعات صورت

ن به روش تدریس یاددهندگان و عدم تواآموزان بیان شده است که از جمله مهمترین آن میدانش

سازی آموزان اشاره کرد. به همین دلیل پژوهش حاضر با اندکی تغییر به منظور بومیانگیزش دانش

های مورد مطالعه، بر اساس اقتباس از مدل سنجش روش سنجش عملکردی با وضعیت مدرسه

قیق حاضر است. با توجه عملکردی استیگینز اجرا شده است که در واقع همان چارچوب اصلی تح

به آنچه گذشت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا اجرای سنجش عملکردی 

 بر سطوح باالی یادگیری و انگیزش در درس ریاضی تأثیرگذار است؟

زاده و سعادتمند گرفته در حوزة موضوعی پژوهش حاضر، نقیدر بررسی پیشینة مطالعات انجام

 کنند.آموزانشان، از امتحانات کتبی استفاده میدادند معلمان اساسا  برای سنجش دانش ( نشان1396)
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کنند، اما بسیار کم و محدود. معلمان، نارضایتی های جایگزین استفاده میآنان بیان کردند از روش

ای دهند از مشاهدة مستقیم برهای حاضر بیان کردند و اعالم کردند که ترجیح میخود را از روش

های سنجش مقایسة تأثیر روش( به 1388آموزان استفاده کنند. اصل فتاحی )سنجش دانش

رشتة مشاوره و راهنمایی در درس روش  بر عملکرد دانشجویانِ )عملکردی، تشریحی و عینی(

 معنادار بوده، ،ترتیب های تکوینی اول و دوم و روش سنجش بهآزمون و نشان داد تحقیق پرداخت

 1بندورا و جانسون دار نبودند.ابه عمل آمده از این لحاظ معن آزمونتکوینی سوم و پیش ولی آزمون

( در تحقیقات خود نشان دادند معیارهای شفاف و کیفی در روش راهنمای توصیف عملکرد ۲013)

شود. راهنمای توصیف آموز منجر میگذاری(، از جهات مختلف به بهبود عملکرد دانش)نمره

رود، داند چه انتظاری از او میآموز بدان وسیله میگذاری( به صورت ابزاری که دانشعملکرد )نمره

ریزی و آموز، افزایش خودکارآمدی، و پشتیبانی برنامهتواند موجب کاهش اضطراب دانشمی

آموز شود. معلمان راهنمای توصیف عملکرد خودنظارتی الزم برای انضباط شخصی دانش

توانند با استفاده از آن، آموزان میبینند و دانشارائة بازخورد بسیار مفید میگذاری( را برای )نمره

ها مشخص شد متغیری مهم، مدت زمان استفاده از راهنمای دربارة کارشان نظر دهند. در بررسی

تر به ای، مداخالت طوالنیگذاری( هست به طور کلی، در تحقیقات مدرسهتوصیف عملکرد )نمره

( مطالعة جالبی انجام داد که نشان داد راهنمای ۲01۲بزرگتر منجر شده است. بندورا )تولید نتایج 

های ایجادشده برای گذاری( به خودی خود مهم نیست، بلکه فرصتتوصیف عملکرد )نمره

آموز به کمک معیار مشخص در این روش اهمیت بیشتری دارد. دریافت بازخورد خودسنجی دانش

آموزان جغرافیا در دورة ها عملکرد دانشکند. آناین مهم را تقویت می دربارة فرایند یادگیری

ها نوع آموزشی را که اندازها مطالعه کردند. آندبیرستان را درباره سه تکلیف مربوط به تحلیل چشم

اند( و آموز دریافت کرد، تغییر دادند. مثال  تأکید بر فرایندها )که چگونه تکلیف را انجام دادهدانش

آموزان ها نوع بازخوردی را که دانشک نوع تأکید بر فرآورده )کار نهایی به چه ترتیب باید باشد(. آنی

کنند، متمایز کردند که به صورت فرآیندی یا عملکردی است، و ابزارهای مورد استفاده دریافت می

گذاری( )نمرهآموزان از راهنمای توصیف عملکرد را نیز متفاوت در نظر گرفتند. بعضی از دانش
                                                           
1. Bandura & Janson 
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کند. بعضی دیگر از استفاده کردند که کیفیت کار مناسب را بر حسب فرآوردة نهایی توصیف می

کند. یک گروه ها استفاده کردند، که به خودسنجی در هنگام فرایند انجام کار، کمک مینوشتهدست

نوشته استفاده دستگذاری( و نه از تحت عنوان گروه کنترل نیز از راهنمای توصیف عملکرد )نمره

( وجود داشت که هر یک سه تکلیف انجام دادند و ۲۲3کردند. در مجموع، دوازده گروه )

گذاری( یا دست نوشته هایی که از ابزارهای خودسنجی مانند راهنمای توصیف عملکرد )نمرهگروه

گذاری( تأثیر )نمره نوشته و راهنمای توصیف عملکرداستفاده کردند؛ نتایج نشان داد استفاده از دست

بندی دارد. باالترین خودکارایی در گروهی مالحظه شد بیشتری نسبت به عدم استفاده از ابزار سطح

گذاری( استفاده کردند؛ و همچنین، بازخوردی یکپارچه بر فرایند که راهنمای توصیف عملکرد )نمره

آموزن اغلب ه است که دانشتحقیق خود بیان داشت در (۲010) 1موالمکار خود دریافت کردند. 

در حل مسائل جدید ناتوان  و ها استفاده کنندبینی پدیدهتوانند از دانش خود برای توضیح و پیشنمی

کیفی مورد  ، فاقد راهبردهایهای کالسیمشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش نی. اهستند

قیق خود به این نتیجه رسیدند که در تح در (۲009) ۲کرب ها است. دورین ونیاز برای استدالل آن

اند در زندگی روزمرة خود اند از علومی که یاد گرفتهآموزان نتوانستهآموزش به شیوة سنتی دانش

درصد از  90آموزان بسیار زیاد بوده است و بالغ بر های دانشفهمیجکاستفاده کنند. شمار 

های مفروض در آموزش ترین هدفی از مهمآورند، حتالتحصیالن سواد علمی را به دست نمیفارغ

سنتی باید متحول  ، نظامی معتقد است که برای داشتن نظام آموزشی سازنده. واندنیز مهجور مانده

 شود و به سوی آموزش خالق هدایت کرد.

 شناسی پژوهش روش

آزمون و شتجربی با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و استفاده از پیحاضر از نوع نیمه تحقیق

های تحقیق حاضر از نوع کمی است. جامعة آماری و از نظر هدف کاربردی است. داده آزمونپس

آموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم در درس ریاضی در مدارس دولتی تحقیق حاضر، کلیة دانش

                                                           
1. Mualem 

2. Dorin & Korb 
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ه دلیل نفر است. ب 1178تعداد  1396ها بر اساس سالنامة آماری سال شهرستان بوشهر که تعداد آن

آموزان در منطقة مرکز بوشهر به عنوان جامعه نفر از این دانش ۲80کثرت جامعة آماری از بین تعداد 

ای است که پس از برگزاری آزمون ای چندمرحلهگیری خوشهآماری قرار داده شد. روش نمونه

یل همسانی آموزان که همگی در درس ریاضی در یک سطح بودند، به دلنفر از این دانش 80ورودی 

و همگنی نمونة آماری، به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شده و به صورت تصادفی در چهار کالس 

دو گروه کنترل و آزمایش های آزمایش و شاهد گمارده شدند. سپس، در نفره در قالب گروه ۲0

ردند. کرا تکمیل یادگیری و انگیزش در درس ریاضی  های مربوط به متغیر وابسته یعنیپرسشنامه

آزمون ریاضی در سطوح مختلف یادگیری هم استفاده همچنین، برای سنجش سطوح یادگیری از پیش

شد، های عملکردی اجرا جلسات آزمونای دقیقه 90جلسة  16بر روی گروه آزمایش شد. در ادامه، 

طوح آزمون ریاضی در سشد و همچنین، پس مجددا  تکمیلفوق های پس از پایان جلسات، پرسشنامه

مختلف یادگیری هم به عمل آمده و نتایج مقایسه شد. متغیر مستقل در تحقیق حاضر سنجش 

آوری عملکردی و متغیرهای وابستة آن سطوح باالی یادگیری و انگیزش در درس ریاضی بود. جمع

ها در تحقیق ای و میدانی انجام شده است. ابزار گردآوری دادهاطالعات هم به دو روش کتابخانه

یادگیری و انگیزش در درس ریاضی و برگزاری  ساختة سطوح باالیة محققپرسشنام اضر دوح

آزمون ریاضی در قبل و بعد از اجرای دورة سنجش عملکردی است. برای آزمون و پسآزمون پیش

های فوق از روش روایی محتوایی استفاده شده است. روایی محتوایی به تعیین روایی پرسشنامه

محتوای یک آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است.  تحلیل منطقی

همچنین،  های تحقیق توسط اساتید و متخصصان حوزة پژوهش تأیید شده است.روایی پرسشنامه

 (.1ها توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است )جدول پایایی پرسشنامه
 

 هارسشنامه. ضریب پایایی آلفای کرونباخ پ1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤال متغیر ردیف

 838/0 ۲5 یادگیری 1

 7۲7/0 14 انگیزش در درس ریاضی ۲
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و تحلیل کوواریانس  (ANCOVA)راهه در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس یک

دلیل به ها استفاده شده است. برای بررسی، و تجزیه و تحلیل داده( MANOVAچندمتغیره )

 ها آمار توصیفی در این بخش کاربردی نداشت.بودن نمونههمگن

 های پژوهش یافته

ی بررسی پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخصی آماری و هالیتحلابتدا، مفروضات  بخشدر این 

ی ات پژوهشیبه فرض SPSS20افزار با استفاده از نرممناسب  یآمار یهاروشو در ادامه با  شودمی

 است.  اده شدهپاسخ د

ی پراکندگ وی مرکزی هاشاخص به مربوطی فیتوص آمار اطالعات ازی اخالصه ۲در جدول 

 شده است. ارائه هاداده
 

 های آمار توصیفی نمرات متغیرهای تحقیق. جدول شاخص2جدول 

 متغیر گروه مرحله تعداد بیشترین کمترین میانگین انحراف استاندارد

 آزمونپیش 40 13/75 75/10 01/1۲ 87/0

 آزمایش

سطوح باالی 

 یادگیری

 آزمونپس 40 ۲5/19 ۲5/15 ۲3/17 07/1

 آزمونپیش 40 15 5/11 9۲/1۲ 9۲/0

 کنترل
 آزمونپس 40 5/15 11 94/1۲ ۲0/1

 آزمونپیش 40 46 ۲7 10/36 60/4

 آزمایش

انگیزش در 

 درس ریاضی

 آزمونپس 40 58 30 65/41 15/6

 آزمونپیش 40 45 30 7۲/35 8۲/3

 کنترل
 آزمونپس 40 57 31 38/47 45/5
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 های سطوح باالی یادگیریمقیاسهای آمار توصیفی نمرات خرده. جدول شاخص3جدول 

 ریمتغ گروه مرحله تعداد بیشترین کمترین نیانگیم انحراف استاندارد

 آزمونپیش 40 50/۲ ۲5/1 88/1 35/0
 آزمایش

 دانش
 آزمونپس 40 00/3 ۲5/۲ 77/۲ ۲9/0

 آزمونپیش 40 50/۲ ۲5/1 87/1 35/0
 کنترل

 آزمونپس 40 00/3 ۲5/۲ 77/۲ ۲9/0

 آزمونپیش 40 50/3 75/۲ 16/3 ۲0/0
 آزمایش

 استدالل
 آزمونپس 40 75/4 00/3 06/4 54/0

 آزمونپیش 40 ۲5/4 75/۲ 43/3 40/0
 کنترل

 آزمونپس 40 5 ۲ 18/3 66/0

 آزمونپیش 40 50/4 75/۲ 66/3 50/0
 آزمایش

 مهارت
 آزمونپس 40 50/5 75/3 63/4 61/0

 آزمونپیش 40 50/4 ۲ 70/3 58/0
 کنترل

 آزمونپس 40 ۲5/5 75/۲ 73/3 49/0

 آزمونپیش 40 50/4 75/1 31/3 58/0
 آزمایش

 تولید
 آزمونپس 40 ۲5/6 00/0 78/5 43/0

 آزمونپیش 40 75/5 ۲5/۲ 91/3 83/0
 کنترل

 آزمونپس 40 6 50/۲ 05/4 88/0

 ی درریادگی یباال سطوح آزمونشیپنمرة  نیانگیمشود، مشاهده می 1طور که در جدولهمان

 گروه و شیآزما گروهة نمر نیانگیم آزمونپس در و 9189/1۲ کنترل گروه و 01/1۲ شیآزما گروه

  .است 944/1۲و  ۲3/17 ،بیترت به کنترل

 و 7۲/35 کنترل گروه و 10/36 شیآزما گروه در درس ریاضی زشیانگ آزمونشیپنمرة  نیانگیم

  .است 38/47و  65/41 ،بیترت به کنترل گروه و شیآزما گروهة نمر نیانگیم آزمونپس در

های تحقیق ابتدا به بررسی کردن نوع آزمون مورد استفاده برای بررسی فرضیهبه منظور مشخص

( پرداخته شده، K-Sاسمیرنوف )-کولموگرافهای مربوط به فرضیات از طریق آزمونادهبودن دنرمال

های آماری پارامتری یا ناپارامتری مناسب برای آزمون سپس، با استفاده از نتایح این آزمون از روش

 درج شده است. 4استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 
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 (K-Sاسمیرنوف )-. آزمون کولموگراف4جدول 

 نتیجة آزمون Zآمارة  )سطح معناداری( گروه متغیر

 سطوح باالی یادگیری
 توزیع داده نرمال است. ۲37/1 094/0 آزمونپیش

 توزیع داده نرمال است. 6۲۲/0 834/0 آزمونپس

 انگیزش در درس ریاضی
 توزیع داده نرمال است. 833/0 49۲/0 آزمونپیش

 نرمال است.توزیع داده  8۲8/0 500/0 آزمونپس

آزمون برابر با ی در پیشریادگی یباال سطوحمتغیر  برای ، ضریب معناداری3 جدولبا  مطابق

در درس  زشیانگمتغیر  برایبه دست آمد؛ و ضریب معناداری  834/0آزمون، ، و در پس094/0

از  رو چون این مقادیر بیشتبه دست آمد  500/0آزمون، ، و در پس49۲/0آزمون، پیش در ریاضی

یید أبودن توزیع مشاهدات تنرمالفرض ان دریافت تو، یعنی سطح خطای آزمون است، می01/0

 گرفت. های آماری پارامتریک بهره توان از آزمونو می شودمی

برای پاسخگویی به  کیناپارامتری آماری پارامتریک و هاروشگیری در زمینة انتخاب تصمیم

. یکی از ردیگیمود یا عدم وجود برخی مفروضات صورت فرضیات پژوهشی عموما  براساس وج

گیری متغیرهای پژوهشی است. عالوه بر مقیاس بودن مقیاس اندازهای یا نسبتیاین مفروضات، فاصله

نیز باید مورد  هاانسیواربودن توزیع متغیرها در جامعه و تحقق فرض همگنی گیری، نرمالاندازه

ی آماری صادق هستند و هر روش هالیتحلورد اشاره دربارة تمامی توجه قرار گیرند. دو مفروضة م

آماری ممکن است مفروضات خاص خود را نیز داشته باشد. در پژوهش حاضر پاسخگویی به 

 . ردیپذیمصورت  راههکفرضیات پژوهشی با روش تحلیل واریانس ی

از  هانمونهکه آیا است  مسأله نیابه دنبال بررسی  هاانسیواربه طور کلی، فرض همگنی 

های ، یا نه. هرگاه این فرض برآورده شود، دادهاندشدههای مساوی انتخاب یی با واریانسهاجامعه

برای به دست آوردن برآوردی بدون اریب از واریانس جامعه، با  توانیمحاصل از این دو نمونه را 

ژوهشی از آزمون برابری خطای بودن واریانس متغیرهای پیکدیگر ترکیب کرد. برای بررسی همگن

در  توانیمداری به دست آمده در این آزمون، استفاده شد. براساس سطح معنا 1ی لوینهاانسیوار

                                                           
1. Levine’s Test  
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از  بزرگترداری قضاوت کرد. بدین طریق که اگر سطح معنا هاانسیوارزمینة همگنی یا عدم همگنی 

برای نمونة مورد مطالعه  هاانسیوارنی برابرند و بالعکس. بررسی فرض همگ هاانسیوارباشد،  05/0

 ارائه شده است. 5در جدول 
 

 هاانسیوار. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی 5جدول 

 نتایج آزمون
سطح 

 معناداری

درجة آزادی 

 مخرج

درجة آزادی 

 صورت

آمارة 
F 

 متغیر

 سطوح باالی یادگیری 580/۲ 1 78 11۲/0 ها همگن هستند.واریانس

 انگیزش در درس ریاضی 809/0 1 78 371/0 ها همگن هستند.واریانس

ی ریادگی یباال سطوحدربارة  هاانسیوارفرض همگنی  دهدیمنشان  5شده در جدول نتایج درج

 ( محقق شده است.Sig ،580/۲=F=11۲/0با اجرای سنجش عملکردی در درس ریاضی )

اجرای سنجش عملکردی در درس  با درس ریاضی در زشیانگدربارة  هاانسیوارفرض همگنی 

 شود.های پژوهش بررسی می( محقق شده است. در ادامه، فرضیهSig ،809/0=F=371/0ریاضی )

 آموزاندانش یاضیر درس در یریادگی یباال سطوح بر یعملکرد سنجش یاجرا فرضیة اول:

 .است مؤثر بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم ةمتوسط دختر

ز دو روش استفاده شده است. در روش اول با استفاده پرسشنامة برای بررسی این فرضیه ا

استاندارد سطوح باالی یادگیری میزان تأثیرگذاری اجرای سنجش عملکردی بر سطوح باالی یادگیری 

بررسی شده است و در روش دوم با استفاده از امتحان ریاضی، میزان تأثیرگذاری اجرای سنجش 

پایة دهم  دوم ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درس در عملکردی بر سطوح باالی یادگیری

 یریادگی یباال سطوح بر یعملکرد سنجش یاجرادر  روش اولبررسی شده است.  بوشهر شهرستان

به شرح  بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درسبا استفاده از امتحان 

ی متغیرهای پژوهشی )آزمون لوین( اجرا هاانسیوارگنی زیر انجام گرفت: ابتدا، بررسی فرض هم

از  هانمونهاست که آیا  مسأله نیابه دنبال بررسی  هاانسیواربه طور کلی، فرض همگنی  شد.

های یا نه. هرگاه این فرض برآورده شود، داده اندشدههای مساوی انتخاب یی با واریانسهاجامعه
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برای به دست آوردن برآوردی بدون اریب از واریانس جامعه، با  توانیمحاصل از این دو نمونه را 

بودن واریانس متغیرهای پژوهشی از آزمون برابری خطای یکدیگر ترکیب کرد. برای بررسی همگن

در  توانیمی لوین استفاده شد. براساس سطح معناداری به دست آمده در این آزمون، هاانسیوار

 تربزرگداری قضاوت کرد. بدین طریق که اگر سطح معنا هاانسیوارزمینة همگنی یا عدم همگنی 

برای نمونة مورد  هاانسیواربرابرند و بالعکس. بررسی فرض همگنی  هاانسیوارباشد،  05/0از 

 ارائه شده است. 6مطالعه در جدول 
 

 هاانسیوار. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی 6جدول 

 نتایج آزمون
سطح 

 معناداری

رجة آزادی د

 مخرج

درجة آزادی 

 صورت
 متغیر آمارة لوین

 دانش 503/3 1 78 065/0 ها همگن هستند.واریانس

 استدالل 610/0 1 78 437/0 ها همگن هستند.واریانس

 مهارت 776/0 1 78 381/0 ها همگن هستند.واریانس

 تولید 573/3 1 78 06۲/0 ها همگن هستند.واریانس

 یریادگی یباال سطوحدربارة  هاانسیوارفرض همگنی  دهدیمنشان  6دول شده در جنتایج درج

(065/0=Sig ،503/3=Leveneمحقق شده است. تحلیل نتایج برای سایر خرده )ها نیز به همین مقیاس

 صورت است.

 .تحلیل کوواریانس چندمتغیره فرضیات تحقیق بررسی شدپس از بررسی روش 
 

  یریادگی یباال سطوحهای مقیاسخرده ةچندمتغیر نسنتایج تحلیل کوواریا. 7جدول 

 متغیر
میانگین 

 مجذورات

 درجة

 آزادی
 مجذور اتا سطح معناداری Fآمارة 

 579/0 000/0 8۲8/101 1 073/9 دانش

 356/0 000/0 831/40 1 ۲04/14 استدالل

 4۲5/0 000/0 595/54 1 8۲6/1۲ مهارت

 8۲4/0 000/0 913/345 1 076/60 تولید
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 دختر آموزاندانشآزمون، بین با کنترل پیش ،نشان داده شده است 7 گونه که در جدولمانه

در سطح خطای  گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ دانش بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم ةمتوسط

د ییتأ ة اول پژوهشفرضی ،(. از این روF ،000/0 =Sig= 8۲8/101)داری وجود دارد تفاوت معنا 05/0

 آموزاندانش یاضیر درس در یریادگی یباال سطوح بر یعملکرد سنجش یاجرایعنی . شودیم

 یعملکرد سنجش یاجرا. به عبارت دیگر است مؤثر بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم متوسطه دختر

گروه  گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب افزایش دانش با توجه به میانگین دانش

 ه است.آزمایش شد

 سنجش یاجراتأثیر میزان یا  گروه کنترلمیزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و همچنین، 

تفاوت در نمرات پس درصد  57( است؛ یعنی 2η=579/0) نیزی اضیر درس در دانش بر یعملکرد

پایة  دوم ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درس در دانش بر یعملکرد سنجش یاجرااز آزمون 

تحلیل نتایج برای سایر  ی است.عملکرد سنجش یاجرا روش، مربوط به بوشهر نشهرستادهم 

  های تحقیق نیز به همین صورت است.مقیاسخرده

ارائه شده  8برای نمونه مورد مطالعه در جدول  هاانسیواربررسی فرض همگنی در روش دوم، 

 است.
 هاانسیوار. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی 8جدول 

 ج آزموننتای
 سطح 

 داریمعنا

درجة آزادی 

 مخرج

درجة آزادی 

 صورت

آمارة 

 لوین
 متغیر

 دانش 501/0 1 78 481/0 ها همگن هستند.واریانس

 استدالل 560/۲ 1 78 114/0 ها همگن هستند.واریانس

 مهارت ۲۲7/۲ 1 78 140/0 ها همگن هستند.واریانس

 ولیدت 53۲/1 1 78 ۲19/0 ها همگن هستند.واریانس

، Sig=481/0) دانشدربارة  هاانسیوارفرض همگنی  دهدیمنشان  8شده در جدول نتایج درج

501/0=Leveneها نیز به همین صورت است.مقیاس( محقق شده است. تحلیل نتایج برای سایر خرده 

 شود. تحلیل کوواریانس چندمتغیره، فرضیات تحقیق بررسی میپس از بررسی روش 
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  یریادگی یباال سطوحهای مقیاسچندمتغیرة خرده یج تحلیل کوواریانسنتا. 9 جدول

 مجذور اتا سطح معناداری Fآمارة  آزادی درجة میانگین مجذورات متغیر

 ۲08/0 000/0 411/19 1 1۲7/135 دانش

 161/0 000/0 ۲05/14 1 ۲75/91 استدالل

 ۲51/0 000/0 758/۲4 1 571/1۲4 مهارت

 ۲31/0 000/0 ۲۲8/۲۲ 1 709/65 تولید

 دختر آموزاندانشآزمون، بین با کنترل پیشنشان داده شده است  9 گونه که در جدولهمان

در سطح خطای  گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ دانش بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم ةمتوسط

د ییتأ اول پژوهشة فرضی ،(. از این روF ،000/0 =Sig= 1۲7/135)داری وجود دارد تفاوت معنا 05/0

 آموزاندانش یاضیر درس در یریادگی یباال سطوح بر یعملکرد سنجش یاجرایعنی . شودیم

 یعملکرد سنجش یاجرا. به عبارت دیگر، است مؤثر بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم ةمتوسط دختر

گروه  نشگروه آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب افزایش دا با توجه به میانگین دانش

 آزمایش شده است.

 سنجش یاجراتأثیر میزان یا  گروه کنترلمیزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و همچنین، 

تفاوت در نمرات پس درصد  ۲0( است؛ یعنی 2η=۲08/0) نیزی اضیر درس در دانش بر یعملکرد

پایة  مدو ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درس در دانش بر یعملکرد سنجش یاجرااز آزمون 

تحلیل نتایج برای سایر  است. یعملکرد سنجش یاجرا روشمربوط به ، بوشهر شهرستاندهم 

  های تحقیق نیز به همین صورت است.مقیاسخرده

 ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درس درانگیزش  بر یعملکرد سنجش یاجرا فرضیة دوم:

 .است مؤثر بوشهر شهرستانپایة دهم  دوم

 10راهه استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول ن فرضیه تحلیل کوواریانس یکبرای بررسی ای

 ارائه شده است. 
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های آزمایش و کنترل گروه در درس ریاضیآزمون انگیزش مقایسه میانگین پسراهة یک واریانسکونتایج تحلیل  .10جدول 

 آزمونبا کنترل پیش

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

نگین میا

 مجذورات
 مجذور اتا داری سطح معنا Fآمارة 

 070/0 018/0 8۲5/5 696/18۲ 1 696/18۲ گروه

 084/0 009/0 078/7 010/۲۲۲ 1 010/۲۲۲ آزموننمرة پیش

    364/31 77 065/۲415 خطا

 ةمتوسط دختر آموزاندانشآزمون، با کنترل پیشنشان داده شده است  10 گونه که در جدولهمان

تفاوت  05/0در سطح خطای  گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ انگیزش تحصیلی دوم لسا

یعنی . شودید مییتأ ة دوم پژوهشفرضی ،(. از این روF ،018/0 =Sig= 8۲5/5)داری وجود دارد معنا

پایة دهم  دوم ةمتوسط دختر آموزاندانش یاضیر درس در انگیزش بر یعملکرد سنجش یاجرا

 با توجه به میانگین انگیزش یعملکرد سنجش یاجرا. به عبارت دیگر است مؤثر هربوش شهرستان

در درس  گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل، موجب افزایش انگیزشدر درس ریاضی 

میزان یا  گروه کنترلمیزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و گروه آزمایش شده است. همچنین  ریاضی

تفاوت در نمرات پس از آزمون درصد  7( است؛ یعنی 2η=070/0) نیز یلکردعم سنجش یاجرا تأثیر

  باشد.می یعملکرد سنجش یاجرا روشمربوط به  انگیزش در درس ریاضی

 گیریبحث و نتیجه

است که به منزلة  درس ریاضیترین برنامة درسی در آموزش و پرورش کشورهای مختلف، از بنیادی

ها به شیوة ، دربرگیرندة مفاهیم و اصول مختلف است که یادگیری آنهاکلید یادگیری همة یادگیری

ها آموزان برای زندگی در دنیای امروز هیچ سودمندی نخواهد داشت، بلکه باید آنسنّتی برای دانش

های های آموزشی کارآمد به طرف درك ساختار درس و کشف روابط میان ایدهرا با استفاده از روش

ا با یادگیری روش پژوهشگری توان حل مسائل ناشناخته در آینده را کسب موجود هدایت کرد ت

کسب شناخت و یادگیری  ،، آنچه اهمیت داردریاضیکنند. در فرایند یادگیری دروس از جمله 
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در دروس مختلف به  ایرانآموزان نظام آموزشی معنادار مطالب درسی است. یادگیری اکثر دانش

ها قادر به یادگیری معنادار و ای که آنن، سطحی بوده، به گونهدر مقاطع گوناگو ریاضیخصوص 

 ها نیستند.درك روابط میان ایده

بر سطوح باالی یادگیری، انگیزش در درس ریاضی در های عملکردی تأثیر اجرای آزمون

ای است که در این مهمترین مسئلهآموزان دختر متوسطة دوم پایة دهم شهرستان بوشهر، دانش

های عملکردی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه ارزشیابی و آزمونپژوهش 

گیرند و فراگیر طی انجام آن نشان عمل به کار می های مختلف درهای فراگیران را در حیطهآموخته

 آموزان یادگیری را در متن دنیای واقعیها تواناست. دانشکاربرد آموخته دهد تا چه اندازه درمی

آموزند، احساس نیاز کنند و رغبت بیشتری ند و نسبت به آنچه میکنیا چیزی را تولید  ،تجربه کنند

به طور کلی، هدف مجموعة  ند.کنهای مورد نیاز زندگی توجه نشان دهند و به سطح باالی مهارت

ی توانمند هاهای مهارتی به سوی مهارتها و ضعفها، کمک به فرد برای حرکت از ناتواناییعملکرد

هایی مانند مهارت ها و تواناییهای عملکردی شامل مهارتو قوی و سازنده است. مجموعة مهارت

گیری، حل مسأله، تفکر خالق، تفکر گیری، مشاهده دقیق، تصمیماستفاده از ابزار، دقت در اندازه

راحل سطوح باالی که در تمام م ورزی و... استفردی و گروهی، دستنقادانه، برقراری روابط بین

ها تأثیر هر یک از این مهارت تواند اتفاق بیفتد ویادگیری مانند دانش، استدالل، مهارت و تولید می

 دارند. گیریو قدرت یاد انگیزشبسزایی در 

اما  آموزان در درس ریاضی در یک سطح بودند،با توجه به برگزاری آزمون ورودی همة دانش

آموزان در دانشیادگیری، انگیزش در درس ریاضی های ردی نمرههای عملکپس از اجرای آزمون

های توان نتیجه گرفت اجرای آزمونمی ،مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته است. بنابراین

 دهد. داری افزایش میاآموزان را به طور معنعملکردی، انگیزه تحصیلی دانش

 های نظری موجود، بهبنا به پایه باید گفت آموزان، در این دانشگیریعلت افزایش یاد بارةدر

خوبی نیز به یاد آورده های شناختی، هنگامی که یک موضوع خوب یاد گرفته شود، بهویژه در دیدگاه

رسد که، علت فراموشی و تداخل در شود. تحقیقات اخیر روی مسأله یادداری به این نتیجه میمی
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یز باشد. از مفاهیم تا انجام روش کار(، نبود یادگیری چتواند شامل همهیادآوری اطالعات )که می

 .اصولی و پایدار است

یکی از عوامل  توان گفتدر توجیه و تفسیر نتیجة پژوهش می یادشدهبنابراین، با توجه به مطالب 

کیفیت تدریس و اجرای ، یادگیرندگانبر سطوح باالی یادگیری و انگیزش در درس ریاضی  مؤثر

درس به شکل ساختار یافته و  ةدی است. بیان صریح و قابل فهم اهداف، ارائهای عملکرآزمون

بودن شاگرد در جریان آموزش و ارزشیابی و ارتباط داشتن مطالب جدید با دانش قبلی منظم، فعال

های عملکردی، باعث افزایش قدرت آموزان ضمن افزایش کیفیت تدریس و اجرای آزموندانش

تواند وضعیت موجود را به حد مطلوب هایی میشود و وجود چنین آزمونآموزان میدانشگیری یاد

بر سطوح باالی یادگیری و های عملکردی که اثربخشی آن در این پژوهش برساند. اجرای آزمون

نظری  ةهای ذکر شده پشتوانبه اثبات رسید، عالوه بر داشتن اکثر مؤلّفهانگیزش در درس ریاضی 

درس های در نظر گرفته شده برای ر صورت به کارگیری درست، هدفتواند دقوی داشته و می

تواند به بهبود فرایند یادگیری این درس و میرا تحقق بخشد. همچنین اجرای این طرح  ریاضی

. مدل کاربردی زیر با توجه به ادبیات تحقیق، تحصیلی یادگیرندگان منتهی شودانگیزش ارتقای 

 های تحقیق ارائه شده است.دادهپیشینه پروژه و تجزیه و تحلیل 
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 . مدل کاربردی پژوهش1شکل 

سنجش عملکردی بر سطوح باالی یادگیری، انگیزش و رضایت پژوهش حاضر نشان داد 

شده، بیشتر از  ها اجراهای عملکردی روی آنآموزانی که آزموندانشتحصیلی در درس ریاضی 
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بهره بودند؛ از این رو، ضروری است که نظام بی های عملکردیآزمون آموزانی است که ازدانش

کارشناسان ، شایسته است دبیران همچنین،آموزش و پرورش به این مقوله توجه جدی و اساسی کند. 

های های اجرایی متناسب آزموننظران در نظام آموزشی و دفتر تألیف کتب درسی، روشو صاحب

وجود باور این  معلم باید عمیقا  . درجانده شودهای درسی گنعملکردی را طراحی و سپس در کتاب

به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی  ،آموز قابلیت رشد و یادگیری را داردکه هر دانش داشته باشد

 و ابزاری شودرها  ،هاستضعف ةهای فردی، فقط به دنبال نقطتوجه به تفاوتیارزشیابی که ب

و در آنان انگیزش  آموز اعتماد به نفس بخشددانش بهها را شناسایی کند و که توانایی ساخته شود

آموز معلم و دانش و برود گرایی از بینکه نمره شودای مهیّا زمینه به گونهبه وجود آورد. در نهایت، 

های عملکردی کمک آزمون که در این زمینه اجرای نه کمیت ،باشند کیفیت کار به دنبال ،و اولیا همه

 شوند.خوبی محسوب می

هایی همراه است و این امر دربارة این تحقیق نیز انجام هر تحقیقی به طور قطع با محدودیت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:صادق است، از جمله می

 است، احتمال صورت خودگزارشی آموزان بهدانش از آمده دست به هایداده که آنجا از. 1

 ی عالیم دربارة رضایت یا انگیزش تحصیلیواقع اندازة کمتر از یا اندازه از گزارش بیش

 دارد.  وجود

در زمینة شخصیت ها های پرسشنامهدربارة یافته کنندگانشرکت احتمالی نگرانی. ۲

 پژوهش های اینمحدودیت ها از دیگرنویسی آنکنندگان با وجود عدم نیاز به نامشرکت

نگرانی  ها ازگام توزیع پرسشنامههن زمینه توضیح شفاهی در این شد تا با است. البته کوشش

 ها کاسته شود. آن

های میان گروه در آن فقط معناداربودن هایافته و بوده مقطعی بررسی این که است روشن. 3

 طولیهای بررسی انجام معلولی نیازمند و علت ارتباط دهد، اثباترا نشان می بررسی مورد

 است. شدهکنترل و

توان در تعمیم آموزان دختر بوشهر انجام شده است. از این نظر نمی. این پژوهش در بین دانش4

 ها مانند پسران نیز تعمیم داد. بنابراین در این زمینه باید احتیاط کرد.های سایر گروهیافته
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